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خبر

امروز

فردا صورت مي گيرد
انتخاب عكاس سال 

 فردا در جش��ن س��اليانه دوربين.نت كه 
در فرهنگس��راي هنر برگزار مي ش��ود‘ 

عكاس سال ايران انتخاب مي شود.
احس��ان رافتي دبير جش��نواره چهارم با 
اع��ام اين خبر اف��زود: انتخاب عكاس 
سال‘ با نظرسنجي از عكاسان شاغل در 
رس��انه هاي داخل كشور صورت خواهد 

گرفت.
وي تصريح كرد: جش��نواره دوربين.نت 
نام هيچ عكاس��ي را به عنوان كانديداي 
عكاس برتر س��ال معرفي نكرده و اين 
اجازه را به كليه عكاسان رسانه اي داخل 
داده اس��ت تا 3 عكاس برتر س��ال را از 

نگاه خود معرفي كنند.
رافتي خاطرنش��ان كرد: م��ا با تجميع 
برگه هاي نظر س��نجي اين عكاسان و 
جم��ع بندي نظرات آنه��ا‘ فردي را كه 
بيش��ترين تعداد راي را داش��ته باشد را 
به عنوان عكاس س��ال معرفي خواهيم 

كرد.
گفتني اس��ت مراس��م جش��ن س��اليانه 
همزمان با چهارمين جش��نواره دوربين 
دات نت روز چهارش��نبه 20 آبان ماه در 

فرهنگسراي هنر برگزار خواهد شد. 

فرهنگسرای رسانه 
ساعت 17/ 

- كارگاه آموزش��ی نرم اف��زار، نرم افزار 
آرشيو عكس، پيكاسا، فرشاد پاليده 

ساعت 18/ 
- مستند عكاسی و امام  ساخته عليرضا 

سالمی، 7 دقيقه 
- مس��تند ماراتن ساخته بهرنگ دزفولی 

زاده، 11 دقيقه 
- مس��تند پ��ان عش��ق س��اخته بابک 

برزويه/ 5 دقيقه 
ساعت 18:30/

- كارگاه آموزش��ی مرتض��ی نيكوبذل، 
خاقيت بصری در عكاسی خبری 

ساعت 20/ 
- مس��تند خ��روش الجوردی س��اخته 

محمودشامحمدی 
محمدرض��ا  جن��گ،  عكاس��ان  ب��ا   -

شرف الدين/ 23 دقيقه

با بینش عمیق تر 
عکس  های بهتری می توان گرفت 

| بهناز شيرباني |
كارگاه تخصصی)وحي��د س��المی(عكاس 
خبرگ��زاری آسوش��يتدپرس در س��ومين  
روز جش��نواره با حضور تع��داد زيادی  از 
عكاس��ان و عاقه مندان در فرهنگسرای 
رسانه برگزار ش��د.به گزلرش ستاد خبری 
چهارمين جشنواره دوربين.نت وحيد سالمی 
در ابتدای اين نشس��ت به برخی از ابتدای 
ترين موضوعات در عكاسی خبری اشاره 
كرد و گفت: من معتق��دم يكی  از اركان 
اساسی عكاسی خبری داشتن روانشناسی 
نفوذ است به اين معنا كه عكاسان خبری 
طبعا به واسطه كارشان با افراد مختلفی از 
هر قش��ر و مليتی برخورد می كنند وبرای 
گرفتن يک عكس خوب بايد با آنها ارتباط 

برقرار كنند.
س��المی در ادامه افزود: متاسفانه در برخی 
جوامع به لحاظ وجود فضای بسته و وجود 
عقاي��د ومذاهب خاص گاهی نمی توان با 
ازادی عمل زيادی عكاسی كرد.اما  اگر راه 
نفوذ در بين اقش��ار مختلف  را ياد بگيريم 
راحت تر عكاس��ی خواهيم ك��رد.و يا می 
توانيم رفتاری از خودمان نشان دهيم كه 
عكس العمل مثبت طرف مقابلمان راه به 

همراه داشته باشد. 
عكاس خبرگزاری آسوشيتدپرس در ادامه 
گفت: نكته ديگری كه از تجربه شخصی 
خودم الزم می دانم به ان اشاره كنم. اين 

است كه عكاسان خبری بايد در حد امكان 
عكس هايش��ان را بصورت  س��ری تهيه 
كنند تا تک عك��س. چرا كه با تهيه يک 
مجموع��ه عكس بهتر م��ی توانيم ميزان 
موفقيتمان را در عكاس��ی به مرور متوجه 
ش��ويم.من احس��اس ميكنم يک عكاس 
خبری با داشتن يک مجموعه عكس بهتر 

می تواند حرفش را منتقل كند.
سالمی در ادامه به دانش عكاسی در ميان 
عكاسان خبری اشاره  كرد و گفت: گاهی 
برای خود  من اي��ن موضوع اتفاق افتاده 
است  كه بدون انكه دانش و اگاهی كافی 
راج��ع به كش��وری كه م��ی خواهم از ان 
عكاسی  كنم قدم به انجا گذاشته ام و بعد  
از مدتی وقتی اهميت و تاريخچه ان كشور 
را متوجه می ش��دم افسوس می خورم كه 

چرا عكس های بهتری نگرفته ام. 
س��المی در ادام��ه گفت:بايد ك��ه در حد 
امكان در زمينه عكاسی خبری دانشمان را 
افزايش دهيم خصوصا در مورد كشورهايی 
ك��ه در حوزه تمدنی ما هس��تند و قبل از 
عكاس��ی از كش��وری ديگر حتما راجع به 
فرهنگ تاريخ و جغرافيای سياسی ان مطا 
لعه كنيم .و در اي��ن صورت قطعا عكس 
های بهتری خواهيم گرفت.و من هميشه 
تاكيد می كنم كه با بينش عميق تر عكس 

های بهتری می توان گرفت.
وی ادامه داد:در عكاس��ی خبری مخاطب 

شناس��ی يک اصل  بسيار مهم است.مثا 
گاهی ما عك��س  هايم��ان را برای يک 
فرد غير ايرانی نماي��ش می دهيم.فردی 
كه هيچ زمينه  ذهنی راجع به ش��رايط و 
ط��رز زندگی  ما ايرانی ه��ا ندارد.قطعا در 
اين صورت بايد عكس��ی گرفت كه برای 

مخاطب ملموس  و قابل فهم باشد.
وحيد سالمی در ادامه به نكته ای ديگر در 
عكاسی خبری اش��اره كرد و گفت: سعی 
كني��م تا حد امكان  در عكاس��ی به زنان 
و كودكان توجه زيادی  داش��ته باشيم.چرا 
كه قس��مت عمده ای از مشكات جهانی 
را زن��ان و ك��ودكان تحمل م��ی كنند.و 
س��عی كنيم با چش��مانی جست  و جو گر 
دنبال موضوعاتی در عكاس��ی  باشيم كه 
افراد ديگر كمتر ب��ه ان توجه می كنند.و 
از عكس به عنوان يک رس��انه  اس��تفاده 

كنيم.
س��المی در ادامه اين  نشس��ت ب��ه تاثير 
گذاری عكاسی خبری اشاره كرد و گفت: 
ي��ک عكس خبری با ثب��ت كردن فضا و 
لباس در ي��ک دوره زمانی ميتواند عكس 
های ارزشمندی را برای ساليان بعد حفظ 

كند.
در پاي��ان اي��ن كارگاه تخصص��ی وحيد 
س��المی با نش��ان دادن عك��س های راه 
يافته به بخش مسابقه عكس دوربين.نت 

پاسخگوی سواالت عاقه مندان بود. 
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